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LR Ūkio ministerijai                                                                                                                                    2017-12-15 

Vilnius 
 

Kopija:  

LR Vyriausybės kanceliarijai  

LR Sveikatos ministerijai 

LR Seimo Ekonomikos komitetui 

LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui 

 

Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 

Nr. 1-1143 papildymo 111 straipsniu ir 2, 11, 12, 14, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto. 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų forumas) būdama didžiausių ir aktyviausių Lietuvos 

ekonomikos investuotojų asociacija, vienijanti 58 narius, palaiko Seimo svarstomą Lietuvos Respublikos 

tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. 1-1143 papildymo 111 straipsniu 

ir 2, 11, 12, 14, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymas)  

Vertiname, kad pateiktos Įstatymo pataisos atitinka besikeičiančias ekonominės veiklos sąlygas, o jas 

įteisinus bus sudarytos prielaidos naujam verslo modelio atsiradimui Lietuvoje, kuris puikiai išvystytas ir 

taikomas Skandinavijos šalyse. Toks modelis sėkmingai veikia Norvegijoje, Švedijoje bei Suomijoje ir jo 

esmė tai, kad mažmeninės prekybos įmonės savo valdomas prekybos vietas patiki smulkiam verslui ir 

sutartinių santykių pagrindu perka prekybos vietos valdymo (administravimo) paslaugas.  
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Įstatymo pakeitimas sudarys sąlygas verslo valdymo modeliui, kuris gerins Lietuvos konkurencinę aplinką. 

Toks verslo valdymo modelis taip pat sėkmingai veikia kaimyninėse Estijoje bei Latvijoje. Pataisų 

priėmimas bus postūmis gerinant verslo sąlygas ne tik esamiems, bet ir galimiems mažmeninės prekybos 

sektoriaus investuotojams, kurie prieš priimdami sprendimą dėl investicijų Lietuvoje, analizuoja valstybės 

teisinį reguliavimą.  

Atkreipiame dėmesį, kad tokiam mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo tobulinimui buvo 

pritarta ir 2015 m. spalio 15 d. vykusio Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos posėdyje (posėdžio 

protokolo Nr. 63-3570). Posėdžio metu nutarta, kad į Įstatymą turėtų būti įrašyta sąvoka „trečiasis 

asmuo“. Tokia formuluotė būtų įrašoma į licencijos turėtojo (prekybininko) licenciją ir jam tektų tokia pati 

atsakomybė, kaip ir licencijos turėtojui. Minėta komisija nutarė, kad šiuo metu galiojančiame įstatyme 

numatytas draudimas be jokių išlygų licencijų turėtojui įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims 

teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla užkerta kelią užsienio įmonėms Lietuvoje veikti pagal 

užsienyje taikomus šių įmonių veiklos modelius.  

Tokio modelio nebuvimas Lietuvoje taip pat atima iš gyventojų galimybę be didžiulių investicijų verstis 

smulkiuoju verslu ir taip gerinti savo ekonominę padėtį Lietuvoje. Siūlomas verslo modelis prekybininkų, 

paslaugų teikėjų ir kitų ūkio subjektų verslui plėtoti pagal naujus modelius yra pranašesnis už tradicinį 

darbuotojų įdarbinimą dėl sukuriamos papildomos socialinės naudos gyventojams. Žmonės skatinami 

tapti smulkiaisiais verslininkais, likti savo šalyje ir valdyti jiems patikimą verslą, o gautą pelną dalintis su 

vietos valdytoju pagal  tarpusavio sutartyje numatytą susitarimą.  

Siekdami, kad Lietuvoje taikomas teisinis reguliavimas mažmeninės prekybos verslui atitiktų geriausią 

tarptautinę praktiką, šalis neprarastų investicinio patrauklumo, raginame palaikyti siūlomus teisės aktų 

pakeitimus sureguliuojant mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimą. Ilgametė Skandinavijos 

praktika rodo, kad šis modelis užtikrina tinkamą atsakomybės pasiskirstymą ir tabako gaminių platinimo 

kontrolę.  

 
 
Pagarbiai, 
 
 

 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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